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Abstract: This paper shows a comparative study about stages of grammaticalization of have 
(ter), give (dar) and make (fazer) in verb + noun phrase constructions. Such structures are 
complex predicators and two kinds of them were analyzed: one formed by support verb (I 
startled [dei pulo] when I saw the bug.), which presents itself with some degree of semantic 
void, and another composed by a hybrid verb category called “predicator verb to support verb” 
(I have fears [tenho medo] of crowds), which shares some traces both of the predicator verb 
and of the support verb. The investigation was based on the theoretical framework of 
Functional Grammmar (DIK, 1997), on the parameters of grammaticalization (HEINE et al, 
1991; HOPPER, 1991) and on the notion of token frequency (BYBEE, 2003).  The texts 
(conversations and news) from which the data were collected belong to Brazilian Portuguese. 

Keywords: Functionalism; stages of grammaticalization; verbs have, give and make. 

Resumo: Este artigo demonstra um estudo comparativo sobre níveis de gramaticalização de 
ter, dar e fazer em construções do tipo verbo + sintagma nominal. Tais estruturas são 
predicadores complexos e dois tipos foram analisados: um formado por verbo-suporte (Eu dei 
um pulo quando vi um inseto), que apresenta alto grau de esvaziamento semântico, e outro 
composto por uma categoria verbal híbrida denominada “verbo predicador a verbo-suporte” 
(Tenho medo de multidão). A investigação ocorreu com base em orientações da Gramática 
Funcional (DIK, 1997), nos parâmetros de gramaticalização (HEINE et al, 1991; HOPPER, 
1991) e na noção de frequência de ocorrência (BYBEE, 2003). Os textos (conversas 
espontâneas e notícias) de onde os dados foram coletados pertencem ao Português Brasileiro. 

Palavras-chave: Funcionalismo, níveis de gramaticalização, verbos ter, dar e fazer. 

1. Introdução 
Tenciona-se, com esta pesquisa, investigar a ordem em que estão dispostos os 

verbos ter, dar e fazer em um continuum de gramaticalização que abarca a categoria 
híbrida de verbo predicador a verbo-suporte e a categoria de verbo-suporte. 
Desenvolveu-se, para tanto, a coleta de construções ter/dar/fazer + SN em uma amostra 
de dados escritos e orais do português brasileiro.  

O processo de gramaticalização de verbos, especialmente de ter, dar e fazer em 
estruturas verbo + SN, tem sido foco de muitos estudos (MACHADO VIEIRA, 2001; 
OLIVEIRA, 2003; ESTEVES, 2008).1 Essas pesquisas demonstram, com base em Dik 
(1997), que, ao sofrer esse processo, os verbos deixam de ser núcleo da predicação e 
tornam-se instrumentos morfossintáticos que possibilitam a atribuição de função 
predicante a um sintagma nominal (doravante SN), de natureza substantiva, formando, 
verbo + SN, um predicador complexo. Os falantes podem contar, portanto, com dois 
recursos para verbalizar nomes: (i) verbo-suporte (“operandum auxiliar de verbalização 

                                                 
1 Machado Vieira (2001) investigou o comportamento sintático-semântico de fazer, enquanto Oliveira 
(2003) e Esteves (2008) pesquisaram, respectivamente, a gramaticalização (de verbo predicador a verbo-
suporte) de ter e de dar. 
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de um elemento não verbal”, segundo MACHADO VIEIRA, 2001) e (ii) morfema 
formador de verbos (dar amor = amar; dar parabéns = parabenizar; fazer compras = 
comprar; fazer discriminação = discriminar, ter medo = temer, ter importância = 
importar). 

 Abaixo consta o esquema de predicação complexa desenvolvido com base em 
Dik (1997): 

 

[Verbo-suporte ter/dar/fazer [elemento não-verbal] ]Predicador Complexo (x1) ... (xn)    [n ≥ 0]2 

 

As autoras depreenderam, com base em Heine et al (1991), uma cadeia de 
gramaticalização de ter, dar e fazer que abarca as seguintes categorias:   

 

[+lexical]                                                                                                                             
[+gramatical] 

 

Verbo 

Predicador 

VPredicador 

Não Pleno 

VPredicador a Verbo-Suporte Verbo-
suporte

 
 

Os seguintes exemplos foram extraídos do corpus deste trabalho: 

(01) Num quer dá uma almofada pra mim não Gabriel? De presente? [BDI3, 
Alojamento masculino da UFRJ] (entrega) 

(02)  A compra diminuiu porque ninguém tem mais dinheiro. [BDI 11: Camelô do 
Posto 6] 

(03)  Nem fala. Fiz um docinho de coco e acertei. [BDI 5: Instituto Brasília]   

(04) A SMTU informou que o decreto-lei 2.1740 de julho de 2002 deu um prazo de 
um ano para que os motoristas (...) [O Povo, 07-01-04, Notícia] 

(05) Aí fico naquela acordo durmo acordo durmo até dar sete horas pra eu levantar. 
[BDI 2B: Alojamento Feminino [Quarto 206 A]]. (bater sete horas) 

(06) O representante legal do colégio não compareceu ao acordo e deu dor de cabeça 
para as mães [...] [O Povo, Notícia, 19-12-03] (causou dor de cabeça) 

(07) I1: Tem que ser caro assim mesmo. I2: Que baRAto! I1: Ele [o estojo de 
maquiagem] tem espelho aqui também. [BDI 2B: Alojamento Feminino [Quarto 
206 A]]. (contém espelho)  

                                                 
2 “X” é o número de argumentos que pode haver em um predicador complexo com ter/dar/fazer + SN: 
igual ou maior que zero.  
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(08) Se a criança tem sede, usa a canequinha que ela tem como símbolo. [BDI 6, 
Mestrado em Educação] (sente sede) 

(09) Eu saio de lá chego em casa faço o almoço quando eu vejo já tá na hora de eu ir 
trabalhar. [BDI 5: Instituto Brasília]     (preparo o almoço)                  

(10) Depois que casa fica doida pra descasar. Vou fazer vinte e três anos de casada 
no dia vinte e sete. [BDI 5: Instituto Brasília]   (completar vinte e três anos de 
casado) 

(11) Ramon dá sinais de que voltará ao Vasco. [O Povo, 29-12-03, Notícia, Ramon dá sinais de que 
voltará ao Vasco] (fornece sinais ou sinaliza) 

(12) I1: O Lula não vai sozinho I2: Olha eles não têm medo de Lula. [BDI 1, 
Burguesão do CT] (sente medo ou teme) 

(13) A criança começa com o desenho aos poucos ela começa é ir fazendo 
rabisco...que a gente achava que era rabisco né? [BD5, Mestrado em educação] 
(traçando/produzindo rabisco ou rabiscando) 

(14)  Rafael Alves Lira, 20 anos, confessou ontem que deu pedradas no idoso 
João Werneck Peixoto, 60, provocando a sua morte. [O Povo, 07-01-04, Notícia, 
Rapaz confessa que matou] (apedrejou) 

(15) O Getúlio Vargas, na Penha, recebeu quatro feridos, que já tiveram alta. [O 
Povo, Notícia, 07-01-04, Acidentes ferem 35] 

(16) (...) muitos cariocas desconhecem o que visitantes estrangeiros fazem questão de 
conferir, como é o caso da funcionária pública Laura Figueiredo, de 48 anos, que 
andou, ontem, pela primeira vez no bondinho do Pão de Açúcar. [O Povo, 
Notícia, 02-06-03, Bom, bonito e barato] 

 

A categoria de verbo predicador pleno é representada pelos exemplos (1), (2) e 
(3), em que ter, dar e fazer são os únicos núcleos sintático-semânticos da predicação. 
Ademais, esses verbos expressam, respectivamente, a noção de posse, transferência e 
construção/criação de algo concreto (um argumento meta – dá uma almofada, tem mais 
dinheiro, fiz um docinho).  Os exemplos de (4) a (9) também apresentam ter, dar e fazer 
na categoria de predicador – único responsável por projetar argumentos e conferir 
papéis temáticos a eles. No entanto, semanticamente, em (4), o tipo de transferência que 
dar expressa é a de algo abstrato (prazo), enquanto que, em (5) e em (6), o verbo não 
apresenta noção transferencial, mas de marcação de tempo (dar = bater/soar) e de 
causalidade (dar = causar). Em (7) e (8), ter não expressa posse, mas, respectivamente, 
conter (o estojo tem = contém espelho) e sentir (a criança tem = sente sede). Nos 
exemplos (9) e (10), analogamente, fazer apresenta, respectivamente, sentido de 
preparar (faço = preparo o almoço) e completar (fazer = completar vinte e três anos de 
casada). Em todos esses casos, devido à modificação do comportamento semântico em 
relação aos três primeiros exemplos, considera-se ter, dar e fazer como verbos 
predicadores não-plenos. 

Em (14), (15) e (16), os verbos destacados pertencem à categoria de verbo-
suporte, constituindo, com o SN, um predicador complexo. Algumas vezes, há, na 



 

122 
ESTUDOS LINGUÍSTICOS, São Paulo, 39 (1): p. 119-131,  mai.-ago. 2010 

língua, um verbo com valor equivalente para o predicador complexo (dar amor = amar; 
fazer compras = comprar, ter necessidade = necessitar).  

Além dessas três categorias, muitas ocorrências permitem dupla interpretação. 
Segundo as autoras, ter, dar e fazer, nesses casos (cf. exemplos de 11 a 13), podem ser 
considerados itens lexicais (“verbos predicadores”) ou itens com comportamento 
gramatical (“verbos-suportes”). Esses dados constituem, portanto, um domínio 
intermediário entre “verbo predicador” e “verbo-suporte”, o que se comprova pela 
possibilidade de substituição do verbo por outro predicador simples (dá sinais = fornece 
sinais; tem medo = sente medo; faz rabisco = produz rabisco) e pela possibilidade de 
substituir toda a perífrase por um predicador simples (dá sinais = sinaliza; tem medo = 
teme; faz rabisco = rabisca). 

2. Problema e hipóteses 
Definir os aspectos que permitem investigar e comparar os níveis de 

gramaticalização entre ter, dar e fazer constituiu-se em um problema de investigação. 
Para enfrentá-lo, recorreu-se aos fatores já pesquisados por Machado Vieira (2001), 
Oliveira (2003) e Esteves (2008). De modo geral, os que mais se destacaram para a 
comparação do comportamento gramatical de ter, dar e fazer, tanto na categoria híbrida 
de verbo predicador a verbo-suporte quanto na categoria de verbo-suporte, são: (i) 
extensão semântica e/ou dessemantização do verbo; (ii) (im)possibilidade de 
anteposição do SN; (iii) (im)possibilidade de inserção de elementos; e (iv) 
(im)possibilidade de substituição do SN.  

O estudo baseia-se nas seguintes hipóteses: 

(i) acredita-se que ter apresenta comportamento menos gramatical do que fazer, 
que, por sua vez, demonstra menor nível de gramaticalização do que dar. Essa ordem, 
do item mais ou menos gramatical para o mais gramatical (ter – fazer – dar), 
provavelmente, será encontrada com base na análise de predicadores complexos cujos 
verbos pertencem tanto à categoria híbrida (verbo predicador a verbo-suporte) quanto à 
categoria prototípica (verbo-suporte).  

(ii) uma vez que se espera que o verbo dar tenha comportamento mais 
gramatical do que os demais, quanto aos aspectos investigados, provavelmente, os 
predicadores complexos com dar + SN apresentarão, com maior frequência em relação 
aos demais (com ter e fazer), as seguintes características: alto nível de dessemantização 
do verbo, impossibilidade de anteposição do SN, impossibilidade de inserção de 
elementos e impossibilidade de substituição do SN. Essa hipótese provém dos 
resultados das pesquisas (MACHADO VIEIRA, 2001; OLIVEIRA, 2003; ESTEVES, 
2008) que demonstram que o alto grau de esvaziamento semântico do verbo e de 
integração entre os componentes da perífrase colabora para que o verbo assuma, 
também em maior nível, um comportamento gramatical.  

3. Metodologia 

3.1 Procedimentos de análise 
Para investigar as hipóteses supracitadas, separaram-se ocorrências com 

ter/dar/fazer + SN em dois conjuntos: o primeiro com os verbos pertencentes à 
categoria prototípica de verbo-suporte e o segundo com verbos pertencentes à categoria 
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de verbo predicador a verbo-suporte. Dessa forma, os aspectos que interferem no nível 
de gramaticalização verbal foram investigados em função de cada categoria.   

3.2 Amostras submetidas à análise dos dados  
Os dados orais são provenientes do Banco de Dados Interacionais (BDI/PEUL), 

uma amostragem de situações de fala espontânea entre brasileiros adultos de diversos 
níveis de escolaridade. Os dados escritos provêm de notícias do Banco de Dados do 
Discurso Jornalístico/PEUL. A distribuição dos 362 dados encontra-se na tabela a 
seguir: 

Tabela 1: Distribuição das ocorrências coletadas 

Categ
orias 

 

Textos 

verbo predicador a verbo-suporte verbo-suporte 

TER + 
SN 

DAR + 
SN 

FAZER + 
SN 

TER + 
SN 

DAR + 
SN 

FAZER + 
SN 

NOTÍCIAS 28 26 40 14 25 27 

BDI 16 35 47 33 38 33 

TOTA
L 

192 170 

4. Fundamentação teórica 
O presente trabalho fundamenta-se na visão funcionalista (FURTADO DA 

CUNHA; OLIVEIRA; MARTELOTTA, 2003), segundo a qual a linguagem é um 
instrumento de comunicação social. Acredita-se que o objetivo principal da língua seja 
estabelecer relações comunicativas entre os usuários. Portanto, seu uso deve ser 
analisado em um contexto social, ou seja, no discurso. Dessa forma, levam-se em conta 
os participantes da situação comunicativa e suas intenções ao utilizarem as formas 
linguísticas, que também possuem regras pragmáticas, semânticas, morfológicas e 
fonológicas próprias.  

Considera-se, em geral, o fenômeno de gramaticalização (HEINE et al, 1991) 
como um processo de transferência de itens lexicais à categoria de elementos 
gramaticais ou como um fenômeno de mudança de itens mais ou menos gramaticais a 
itens mais gramaticais. As formas linguísticas passam por esse processo de acordo com 
as necessidades de uso da língua, por isso é possível vincular o estudo da 
gramaticalização à concepção funcionalista de linguagem.  

Heine et al (1991) desenvolveram um conjunto de parâmetros que servem como 
guia para o entendimento desse fenômeno. Para compreender a diferença do 
comportamento gramatical entre ter, dar e fazer, mais especificamente relacionado à 
semântica, recorreu-se aos seguintes aspectos: extensão, dessemantização e 
manipulação conceitual; fatores, na verdade, correlatos. O primeiro aplica-se quando o 
item expande suas acepções (passa de predicador a predicador não pleno) e se 
generaliza (torna-se verbo predicador a verbo-suporte e verbo-suporte), contribuindo 
para o processo de gramaticalização, pois é usado em novos contextos. Essa 
generalização ocorre devido à perda de conteúdo semântico (ou dessemantização) 
sofrida pelo verbo. Consequentemente, esse processo gera manipulação conceitual – a 
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alteração do significado da forma fonte (verbo predicador). Deve-se levar em 
consideração que Hopper (1991) também estipulou alguns parâmetros e, com o de 
persistência, é possível constatar que ter, dar e fazer, ao pertencerem à categoria 
intermediária (léxico-gramatical) de verbo predicador a verbo-suporte (cf. exemplos 
11, 12 e 13), mantêm características da sua forma fonte (verbo predicador) e de sua 
forma alvo (verbo-suporte), o que possibilita uma dupla interpretação, ora como 
predicadores simples, ora como componentes de predicadores complexos. 

A análise das construções também envolve aspectos sintáticos (possibilidade de 
anteposição do SN; possibilidade de inserção de elementos; possibilidade de 
substituição do SN) relacionados ao parâmetro perda de autonomia (HEINE et al, 
1991), segundo o qual as formas, no processo de gramaticalização, perdem sua 
autonomia morfossintática e passam a ficar dependentes de outras palavras vizinhas. 
Logo, quanto mais fixas as construções ter/ dar/ fazer + SN, maior possibilidade de 
esses verbos encontrarem-se em um estágio elevado de gramaticalização. 

Outro fator considerado na pesquisa é o papel da frequência. De acordo com 
Bybee (2003), a maior frequência de um item faz com que seu uso se torne automático 
na língua; ou seja, o número de contextos em que ocorre aumenta, fazendo com que sua 
força semântica seja reduzida e seu significado seja mais geral e abstrato, colaborando 
para o processo de gramaticalização. Relaciona-se essa hipótese com a investigação dos 
aspectos semânticos relacionados ao verbo, tais como dessemantização e extensão 
semântica.   

Esta pesquisa permitiu estabelecer o continuum de gramaticalização entre os 
verbos ter, dar e fazer. Isso ocorreu sem que se perdesse de vista uma noção de 
categorização segundo a qual a classificação de itens deve acontecer em função da 
observação do seu comportamento e dos aspectos que os aproximam ou os afastam dos 
extremos do continuum, ou seja, do comportamento prototípico de verbo predicador a 
verbo-suporte e de verbo-suporte. 

5. Análise dos dados 

a) Extensão semântica e dessemantização dos verbos 

Gráfico a.1) Valores presentes na categoria híbrida (verbo predicador a 
verbo-suporte) de ter, dar e fazer3 

  

27%
20%

52%

15%

50%
35%

0

10

20

30

40

50

60

Retêm valor pleno Retêm valores não plenos

TER

DAR

FAZER

  

                                                 
3 Retém valor pleno – total de dados: 121 (Ter:33; Dar:25; Fazer: 63);   Retém valores 
não plenos – total de dados: 71 (Ter:11; Dar: 36; Fazer: 24)   
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(17) (..) eu num tenho condição de pagar isso agora Fui roubado no talão do banco 
(...). [BDI8, Conversa na Caixa Econômica Federal] (possuo condição ou 
posso)] (valor pleno) 

(18) Cê não preCIsa me pagar isso. precisa dar um conselho a ele pra ele num fazer 
mais isso. [BDI8, Conversa na Caixa Econômica Federal] (fornecer um conselho 
ou aconselhar) (valor pleno) 

(19) I1: Tenho que fazer uma mudança nesse I2: A gente PODE pensar até mas TEM 
que mudar esse vice.  [BDI, Alojamento Feminino da UFRJ]. (realizar uma 
mudança ou mudar) (valor pleno) 

(20) A feirinha (...) é uma dessas que você chega e não tem vontade de ir embora. [O 
Povo, 02-06-03, Notícia, O tempo voa e a feira de Ipanema continua boa] (sente 
vontade ou quer/deseja) (valor não pleno) 

(21) O coronel Osíris Silva não vamos mostrar só o balanço das empresas falidas 
administradores da Petrobrás. Isso é que me dá raiva. [BDI 9D] (causa raiva ou 
enraivece) (valor não pleno) 

(22) Nós vamos fazer um requerimento requerendo esse cheque. A gente vê a sua 
assinatura. [BDI8, Conversa na Caixa Econômica Federal] (preencher esse 
requerimento ou requerer) (valor não pleno) 

O gráfico (a.1) refere-se à produtividade das extensões semânticas (cf. parâmetro 
de extensão) de ter, dar e fazer como verbo predicador a verbo-suporte. Acredita-se, 
com base em Bybee (2003), que o fato de esses itens verbais serem polissêmicos 
colabora para que sejam usados em diversos contextos interacionais e, por conseguinte, 
sua frequência de ocorrência tende a aumentar, gerando maior esvaziamento semântico, 
o que contribui para que se desenvolva um comportamento gramatical, já que quanto 
maior o grau de esvaziamento, maior o nível de gramaticalização. Logo, como dar 
apresenta mais extensões de uso (50%) do que os demais itens (ter – 15% e fazer – 
35%), crê-se que tende a alcançar maior estágio de gramaticalização, em relação a ter e 
a fazer, ao apresentar comportamento mais gramatical de verbo-suporte. Uma outra 
possibilidade de interpretação dos dados ocorre se os valores forem analisados em cada 
verbo separadamente. Com base nas informações abaixo do gráfico, entre colchetes, 
nota-se que os verbos ter e fazer apresentam menor produtividade de valores não plenos 
(11 e 24 ocorrências, respectivamente) do que valores plenos (33 e 63, 
respectivamente). Diferentemente, confirmando os resultados do gráfico, o verbo 
predicador a verbo-suporte dar apresenta maior extensão semântica (mais valores não 
plenos – 36 ocorrências) do que valor pleno (25 ocorrências).  

O próximo gráfico demonstra a produtividade de perífrases com verbos-suporte 
ter/dar/fazer + SN em função das noções que os verbos expressam.  
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Gráfico a.2) Valores presentes nos verbos-suporte ter, dar e fazer4 
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(23) I1: A bicicleta caiu de um lado e eu voei pro outro lado. I2: Cê teve muita sorte. 
Porque ah [BDI7: Mãe e filhos na praia vermelha] (ter muita sorte = noção de 
posse bastante abstrata) 

(24) No primeiro, o espanhol levou a melhor, fechando em 9/7. No segundo, Guga 
deu o troco: 7/3. [Extra, 13-01-04, Notícia] (deu o troco = revidou, noção 
transferencial bastante abstrata) 

(25) Ah eu fa/ não porque eu ia fazer pra fazer surpresa a mamãe ...que ela tinha 
saído né [BDI2B, Alojamento Feminino] (fazer surpresa = surpreender, ainda 
retém noção de elaborar/realizar) 

(26) Ela não é mediúnica. Só tem uma pinta. [BDI1, Alojamento masculino UFRJ]. 
(tem uma pinta = parece) (noção genérica) 

(27) (...) Se você pegou a sua (carteira) e já deu baixa lá você não pode pegar outra. 
[BDI 2B: Alojamento Feminino]. (dar baixa = não há como dissociar os dois 
elementos, o verbo expressa uma noção de atividade e a construção significa, 
neste contexto, encerrar)  (noção genérica) 

(28) Eles tudo fazendo pose pra tirar retrato. [BDI7, Mãe e filhos na Praia Vermelha] 
(fazendo pose = noção geral de atividade) (noção genérica) 

Pode-se afirmar que os resultados expressos pelo gráfico referem-se ao grau de 
dessemantização que os verbos das predicações complexas analisadas apresentam. Reter 
uma noção de posse (no caso de ter), de transferência (no caso de dar) e de realização 
(no caso de fazer) significa que esses verbos-suporte estão em um estágio de 
gramaticalização menor do que em determinadas estruturas nas quais apresentam 
esvaziamento semântico maior, devido ao fato de expressarem apenas uma noção geral 
de estado (no caso de ter) e atividade (no caso de dar e fazer). Segundo os resultados, 
há maior produtividade de predicações com dar+SN (64%), do que ter+SN e fazer+SN, 
em que o verbo se encontra com maior nível de dessemantização, o que favorece seu 
comportamento mais gramatical em relação aos demais (ter e fazer).  

 

                                                 
4 Noção “plena” –  total de dados: 73 (Ter (posse):32; Dar (transferência):27; Fazer (realização):14);   Noção genérica de atividade  
– total de dados: 97 (Ter:15; Dar:33; Fazer:49)    
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b) Possibilidade de mobilidade do SN em relação ao verbo-suporte  

Gráfico b.1) Possibilidade de mobilidade do SN em predicadores com 
ter/dar/fazer + SN (categoria de verbo-suporte)5 
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(29) Mas para dar continuidade ao processo de negociação que começou na 
segunda-feira (...) [O Globo, 04-03-04, Notícia] (para continuidade dar ao 
processo) (Posposto COM possibilidade de anteposição) 

(30) Mas Pelé fez questão de mostrar seu apoio à importância do futebol feminino. 
[JB, 23-10-02, Notícia] (Posposto SEM possibilidade de anteposição) 

O gráfico (b.1) revela que as construções com verbo-suporte dar apresentam SN 
mais fixo na perífrase (56%) se comparado aos SNs vinculados aos verbos fazer e ter 
(respectivamente, 30% e 14% de impossibilidade de anteposição do SN). Esse resultado 
confirma-se pelo baixo percentual de possibilidade de anteposição do SN de dar (20%) 
em relação a ter (40%) e fazer (40%). Trabalha-se com a perspectiva de que os verbos-
suporte que constituem predicadores complexos cujos componentes são mais integrados 
apresentam maiores níveis de gramaticalização (cf. parâmetro perda de autonomia). 
Dessa forma, a maior produtividade de SNs fixos vinculados a dar do que aos demais 
verbos investigados revela que, com base apenas nesse primeiro aspecto investigado, 
dar apresenta comportamento mais gramatical do que fazer e ter, respectivamente.  

Gráfico b.2) Possibilidade de mobilidade do SN em predicadores com 
ter/dar/fazer + SN (verbo predicador a verbo-suporte)6 
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5  Posposto com possibilidade de anteposição – total de dados: 90 (Ter:36; Dar:18; 
Fazer:36); Posposto sem possibilidade de anteposição – total de dados: 80 (Ter:11; 
Dar:45; Fazer:24) 
6 Posposto com possibilidade de anteposição – total de dados: 66 (Ter:32; Dar:16; Fazer:18); Posposto 
sem possibilidade de anteposição – total de dados: 126 (Ter:12; Dar:45; Fazer:69) 
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(31) I1: Mas eu eu já ouvi de vários petistas entendeu? I2: sabia disso... eles não têm 
muita seriedade para votar. [BDI1, Burguesão do CT] (muita seriedade não 
têm para votar) (Posposto COM possibilidade de anteposição) 

(32) I1:Em outubro a gente faz negócio... já tá dentro do mês. I2: Hum-hum. I3:Tá. 
I1:Aí eu já compro a passagem. [BDI10, Agência de turismo] (Posposto SEM 
possibilidade de anteposição) 

Quanto à possibilidade de anteposição do SN com o gráfico (b.2), constatam-se 
percentuais semelhantes entre construções com verbo predicador a verbo-suporte fazer 
e dar (27% e 24%, respectivamente); no entanto, ainda baixos em comparação com as 
perífrases com ter (49%). Essas apresentam menor índice de impossibilidade de 
anteposição (10%) do que, respectivamente, os SNs ligados a dar (36%) e a fazer (54%) 
e, por isso, constituem estruturas menos estáveis sintaticamente. Logo, a disposição, em 
um continuum de gramaticalização, dos itens verbais investigados pertencentes à 
categoria híbrida de verbo predicador a verbo-suporte ocorre da perspectiva do verbo 
que apresenta comportamento mais ou menos gramatical (ter) para os que demonstram 
comportamento mais gramatical (dar e fazer, respectivamente).  

c) Possibilidade de inserção de elementos na estrutura compósita  

Gráfico c.1) Possibilidade de inserção de elementos em predicadores com 
ter/dar/fazer + SN (categoria de verbo-suporte)7 
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 (33) Copa do Mundo, a maior competição da Fifa e do futebol, parece ter tido pouco 
peso na escolha. [O Globo, 05-03-04, Notícia] (tido importante peso) (Inserção 
qualquer elemento) 

(34) Encontrei com ele depois... Aí ele pra mim Seu voto fez falta. [BDI4, Trailer do 
Alojamento] (fez muita falta) (Inserção de elemento [-determinante]) 

 (35) As empresas já tiraram todo o seu dinheiro há muito tempo.E os jornais estão 
dando conta disso. Companheiros! [BDI9D, Comício do SINDIPETRO/RJ] 
(Impossibilidade de inserção) 

Pelo gráfico (c.1), os predicadores complexos com verbos-suporte ter e fazer 
admitem a possibilidade de inserção de qualquer elemento (31% e 40%, 
respectivamente) ou de elementos menos determinantes (40% em ambos). 
Diferentemente, em perífrases com verbo-suporte dar, há menor possibilidade de 

                                                 
7 Possibilidade de inserção de qualquer elemento – total de dados: 105 (Ter:33; Dar:30; Fazer:42);  de 
inserção de elemento [-determinante] – total de dados: 27 (Ter:11; Dar:5; Fazer:11); e impossibilidade de 
inserção de qualquer elemento – total de dados: 38 (Ter:3; Dar:28; Fazer:7). 
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inserção de qualquer elemento (29%) e de possibilidade de inserção de elemento [-
determinante] (20%) em relação às predicações constituídas pelos demais verbos. O 
maior grau de incorporação do SN ao verbo-suporte, ou seja, o maior grau de integração 
entre os componentes da perífrase propicia o esvaziamento semântico do verbo, 
colaborando para que apresente um comportamento ainda mais gramatical. Logo, pode-
se afirmar, em função apenas desse aspecto sintático, que o verbo-suporte dar encontra-
se em um nível maior de gramaticalização (74% de impossibilidade de inserção de 
elementos) do que fazer e ter, respectivamente. 

Constataram-se, no corpus, apenas predicadores complexos com verbos na 
categoria de verbo predicador a verbo-suporte que permitem a possibilidade de 
inserção de qualquer elemento (tenho medo terrível, deram incrível demonstração de 
ousadia, tem que fazer uma bela reforma). Logo, não é possível comparar, de acordo 
com esse aspecto, os níveis de gramaticalização entre esses itens.  

d) Possibilidade de substituição do sintagma nominal  

Gráfico d.1) Possibilidade de substituição do SN em predicadores com 
ter/dar/fazer + SN (categoria de verbo-suporte)8 
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(36) Eu tenho certeza que a escrita está sim na leitura né? [BDI 6: Mestrado em 
Educação] (tenho convicção) (Possibilidade de substituição do SN) 

(37) A capa da edição de março tem uma foto do ex-lateral do Botafogo dando uma 
bicicleta num jogo da seleção brasileira. [JB, Notícia, Pelé se explica]. 
(Impossibilidade de substituição do SN) 

Em construções com verbos-suporte ter/fazer + SN, a possibilidade de 
substituição do elemento não verbal por outro de sentido (quase) idêntico mostrou-se 
semelhante (36% e 38%, respectivamente). As construções com verbo dar apresentaram 
produtividade reduzida em relação às demais (26%). Esses resultados permitem apenas 
aventar a possibilidade de haver mais predicadores complexos com dar que apresentam 
os componentes mais integrados, por apresentar menor índice de substituição do SN, do 
que aqueles formados por ter e fazer.  No que tange à impossibilidade de substituição 
do SN, as construções com verbo-suporte ter apresentam apenas 19%. A facilidade de 
substituição do SN é característica de argumentos objetos de verbos predicadores e, por 
isso, quando essa possibilidade ocorre com SNs vinculados a verbos-suporte significa 
que esses elementos não verbais apresentam baixo grau de fixação sintática, o que não 
favorece o comportamento gramatical do verbo (cf. parâmetro perda de autonomia). 
Logo, esse resultado indica que, de acordo com esse aspecto, o verbo-suporte ter 

                                                 
8 Possibilidade de substituição do SN por outro com sentido (quase) idêntico – total de dados: 91 (Ter:33; 
Dar:23; Fazer:35); Impossibilidade de substituição do SN por outro com sentido (quase) idêntico – total 
de dados: 79 (Ter:14; Dar:40; Fazer:25) 
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apresenta um nível menor de gramaticalização do que o verbo-suporte fazer (31%) que, 
por sua vez, tem comportamento menos gramatical em relação a dar (50%).  

Gráfico d.2) Possibilidade de substituição do SN em predicadores com 
ter/dar/fazer + SN (categoria de verbo predicador a verbo-suporte)9 
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(38) Um dos objetivos da diretoria é  (...) que a prefeitura volte a dar ajuda financeira 
ao clube. [O Globo, Notícia, 10-03-04] (dar apoio financeiro) (Possibilidade de 
substituição do SN) 

(39) Eu não tenho culpa se me dão essa lista aqui se os professores dão três páginas 
de prova. Eu não tenho culpa. [BDI 5:Instituto Brasília] (Impossibilidade de 
substituição do SN) 

O gráfico (d.2) demonstra que ter, dar e fazer, ao pertencerem à categoria 
híbrida de verbo predicador a verbo-suporte, apresentam índices semelhantes de 
produtividade quanto à possibilidade de substituição do SN (32%, 33%  e 35%, 
respectivamente). Quanto à impossibilidade de substituição do SN, as perífrases com o 
verbo predicador a verbo-suporte ter diferem-se no comportamento, visto que 
apresentam baixíssimo nível de produtividade (6%), o que pode indicar que o verbo ter, 
pertencente à categoria híbrida, apresenta comportamento menos gramatical do que dar 
e fazer. Os predicadores complexos constituídos por esses verbos demonstram, 
respectivamente, 29% e 65% de produtividade de perífrases cujos SNs não podem ser 
comutados por outros. Essa diferença aponta para a possibilidade de verbo predicador a 
verbo-suporte fazer desempenhar comportamento mais gramatical do que o verbo 
predicador a verbo-suporte dar. 

6. Considerações finais 
Esperava-se que a ordem encontrada, do item menos gramatical para o item mais 

gramatical, em ambas as categorias, seria ter – fazer – dar. A análise de aspectos de 
natureza semântica e de natureza estrutural gerou a constatação de que o verbo ter, ao 
fazer parte dessas construções, seja como verbo predicador a verbo-suporte seja como 
verbo-suporte, apresenta comportamento menos gramatical do que os verbos fazer e  
dar.  Ademais, detectou-se que, no espaço do continuum destinado a construções com 
verbos pertencentes à categoria híbrida de verbo predicador a verbo-suporte, os 
predicadores complexos estão dispostos na seguinte ordem, do estágio menos 

                                                 
9 Possibilidade de substituição do SN por outro com sentido (quase) idêntico – total de dados: 126 (Ter:40; Dar:42; 
Fazer:44); Impossibilidade de substituição do SN por outro com sentido (quase) idêntico – total de dados: 66 (Ter:4; 
Dar:19; Fazer:43) 
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gramatical para o mais gramatical do verbo: 1° ter+SN, 2° dar+SN e 3° fazer+SN. 
Diferentemente, no espaço do continuum onde se localizam as construções com verbos-
suporte, as perífrases seguem na seguinte ordem: do verbo com comportamento menos 
gramatical para o que apresenta comportamento mais gramatical: 1° ter+SN, 2° 
fazer+SN  e 3° dar+SN.  
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